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استثناء »التربية« و»اآلداب« والسماح لهما بـ»األونالين« أو »المدمج«

مجلس الجامعة: اعتماد التعليم الحضوري
الصحة: جامعة الكويت لم تكن على مستوى الحدث بالبحث العلمي أثناء جائحة كورونا  

مستشار أجنبي في »التعليم العالي« نسخ وسرَّب بيانات الجامعات الخاصة
اع��ت��م��د مجلس ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ال��ي��وم ال��ث��اث��اء ال���دراس���ة ح��ض��وري��ا ل��ل��ع��ام الجامعي 
2022/2021 ف���ي ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات م���ع االل���ت���زام ب��االش��ت��راط��ات ال��ص��ح��ي��ة وت��وف��ي��ر كل 

اإلمكانات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وقال امين عام جامعة الكويت باإلنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور 
م��رض��ي العياش ف��ي تصريح صحفي على ه��ام��ش اجتماع المجلس برئاسة مدير 
الجامعة باالنابة الدكتور بدر البديوي ان المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول 

األعمال واطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة.
ال��دراس��ة للعام  ل��ع��ودة  اي��ض��ا الخطة النهائية  ن��اق��ش  ال��ع��ي��اش ان المجلس  واض���اف 
ت��ك��ون االخ��ت��ب��ارات ح��ض��وري��ة لجميع الكليات با  التأكيد ان  األك��ادي��م��ي المقبل م��ع 
استثناء وبحث آلية حضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس »غير المطعمين« إلى 
الحرم الجامعي. وأوضح ان جميع موظفي وموظفات الجامعة والفنيين والعاملين 
في الخدمات قاموا بالتطعيم في إطار حمات التطعيم التي قامت بها األمانة العامة 

بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وذكر ان مجلس الجامعة وافق على استخدام نظام )االوريكال( والذي يوازي النظم 
المتكاملة للخدمة المدنية كما تمت الموافقة على صرف بدل شاشة لعدد من موظفي 

الجامعة وذلك تفاديا لماحظات األجهزة الرقابية.
ال��ك��وي��ت للسنة المالية  إل��ى م��واف��ق��ة المجلس على م��ش��روع ميزانية جامعة  وأش���ار 

ال��ع��ام بالتنسيق مع  ف��ي ض��وء األع���داد االستثنائية لقبول الطلبة لهذا   2023/2022
وزارة المالية بعد صدور قرارها رقم )5( لسنة 2021 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات 
ال��ت��ي ينبغي  ال����وزارات واإلدارات الحكومية والهيئات الملحقة واألس���س وال��ق��واع��د 

اتباعها.
اق��رار مشروع ميزانيته في ظل األعباء  اك��د على ض��رورة  وذك��ر العياش ان المجلس 
اإلضافية التي تكبدها بعد القبول االستثنائي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الجامعات 
الحكومية مشيرا الى ان المجلس وافق على قرار لجنة الشؤون العلمية بشأن اعتبار 
ال��دراس��ي األول  كلية العلوم الحياتية من الكليات العملية اعتبارا من بداية الفصل 

للعام الجامعي المقبل.
وأفاد ان المجلس وافق على اقتراح إنشاء تخصص )فقه االقتصاد اإلسامي( لمرحلة 
ف��ي القسم المعني بكلية الشريعة وال���دراس���ات اإلسامية  ال��ب��ك��ال��وري��وس وتسكينه 
اضافة الى الموافقة على اقتراح بعض الكليات بترقية 13 عضو هيئة تدريس لدرجة 

أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات.
ق��ال عضو اللجنة العليا للقاحات في وزارة الصحة د. خالد السعيد، أن  من جهته 
جامعة الكويت المؤسسة العلمية األولى بالكويت لم تكن بمستوى الحدث بالبحث 

العلمي اثناء الجائحة.
ف��ي موقع التواصل االجتماعي »ت��وي��ت��ر«،:«اآلن تلتزم  وأض���اف السعيد عبر حسابه 

 من تطبيق التطعيم للطلبة والمسحة االحترازية األسبوعية لمن يمتنع 
ً
 سلبيا

ً
موقفا

عن التطعيم«. وتابع »ق��د تكون الجامعة ومؤسسات التعليم العالي مصدر تفشي 
للعدوى اذا لم تتدارك الوضع«.

وك��ان عدد من النواب دع��وا الى الكشف عن تفاصيل واقعة نسخ وتسريب البيانات 
المتعلقة بالجامعات الخاصة واالعتراف االكاديمي وميزانياتها وهويات طلبتها 
من قبل مستشار اجنبي بوزارة التعليم العالي، وما تا ذلك من تشكيل لجنة تحقيق 

معه او أخرى لتقصي الحقائق. 
وفي هذا الصدد وجه النائب عبدالله المضف س��ؤاال الى وزي��ر التعليم العالي، عما 
لديه من معلومات بشأن ما قام به المستشار، داعيا الى تزويده بكل بياناته وفترة 

تعيينه ومسماه الرسمي، كما استفسر عن حقيقة الواقعة ونتائج التحقيق فيها.
وتساءل: هل ستحال القضية الى النيابة ام سيتم االكتفاء باقالة المستشار، وهل تم 
التأكد من استعادة البيانات والمعلومات؟ وهل سيتم التحقيق مع الموظفين الذين 

اكتشفوا القضية؟ 
من جانبه اعتبر النائب خليل الصالح ما قام به وزير التعليم العالي خطوات ايجابية 
 
ً
ال��خ��اص��ة س��را ال��ج��ام��ع��ات  ال���ى مجلس  لكشف م��اب��س��ات قضية تسلل م��وظ��ف واف���د 
لتسريب معلومات الدولة، وقال نتمنى استعجال التحقيق في األمر واتخاذ جميع 

التدابير الازمة.

بتهمة ارتكاب جرائم التزوير

»نزاهة«: إحالة إشرافي وآخرين
في »اإلعالم« إلى النيابة

تعزيزًا للتحول الرقمي ومنظومة بيئة األعمال عبر الحدود

»الجمارك« تدشن خدمة اإلفصاح 
عن األموال إلكترونيًا 

ال��ف��س��اد الكويتية )ن��زاه��ة(  ال��ع��ام��ة لمكافحة  أعلنت الهيئة 
اليوم الثاثاء إحالة إشرافي وآخرين في وزارة اإلعام إلى 
ف��ي محررات  ارت��ك��اب ج��رائ��م التزوير  النيابة العامة بتهمة 
رسمية. وق��ال��ت )ن��زاه��ة( ف��ي بيان صحفي إن اإلح��ال��ة تأتي 
استمرارا لجهود الهيئة الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء 
م��خ��اط��ره وآث������اره وم��اح��ق��ة م��رت��ك��ب��ي��ه م���ن خ����ال اس��ت��ق��ب��ال 
الباغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون 
ال��ع��ام��ة لمكافحة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��س��ن��ة 2016 ب��ش��أن إن���ش���اء  رق���م 2 

الفساد والئحته التنفيذية.
وذك����رت أن ال��ت��ه��م ال��م��ذك��ورة م��ؤث��م��ة ب��ن��ص ال��م��ادة رق���م 257 
ال��ج��زاء رق��م 16 لسنة 1960 وج��ري��م��ة االستياء  ق��ان��ون  م��ن 

وتسهيل االس��ت��ي��اء ع��ل��ى ال��م��ال ال��ع��ام ال��م��ؤث��م��ة ف��ي ال��م��ادة 
رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال 

العامة.
وأك��دت )نزاهة( عزمها مواصلة الجهود واإلج���راءات بشأن 
فحص وجمع االستدالالت والتحريات في جميع الباغات 

الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وث��م��ن��ت م��م��ارس��ة ال��م��ب��ل��غ��ي��ن ل���دوره���م ف���ي م��س��اع��دة الهيئة 
ب��ال��وص��ول إل���ى ال��م��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ال��ازم��ة ع��ن وق��ائ��ع 
ال��ف��س��اد م��ؤك��دة ال��ت��زام��ه��ا ف��ي ال��وق��ت نفسه ب��ت��وف��ي��ر أقصى 
درجات الحماية والسرية الازمة لهم والتي فرضها القانون 

والائحة التنفيذية.

ال��ث��اث��اء تدشين خدمة  ال��ي��وم  الكويتية  ال��ع��ام��ة للجمارك  أعلنت اإلدارة 
إلكترونيا إلنهاء اإلج���راءات بكل سهولة وبأسرع  اإلفصاح عن األم��وال 
وق���ت ت��ع��زي��زا ن��ح��و ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ح��ك��وم��ي وم��ن��ظ��وم��ة بيئة األع��م��ال 
للتجارة عبر الحدود. وقالت )الجمارك( في بيان صحفي إن إطاق هذه 
أموال  المسافرين ممن تكون بحوزتهم  الخدمة يأتي تلبية الحتياجات 
الخدمة متاحة لجميع  الجمركية وهذه  يتعين اإلفصاح عنها للسلطات 
المسافرين لتسجيل بيانات النموذج إلكترونيا وما يتضمنه من بيانات 

وتفاصيل األموال.
البيانات يتم إصدار  وأضافت أنه لدى إتمام التسجيل واإلق��رار بصحة 
التحليل والرقابة بشكل مسبق إضافة  لتبدأ عمليات  المرجعي  الرقم 
إلى وجود فريق مكتب التحريات المالية لتسهيل إج��راءات السفر على 

المستفيدين بمنافذ الوصول والمغادرة.
الشيخ  ال��ت��ي أطلقها سمو  ل��ل��م��ب��ادرات  ت��أت��ي تنفيذا  ال��خ��دم��ة  أن  وذك���رت 
للتوسع في تقديم  ال���وزراء  الحمد الصباح رئيس مجلس  صباح خالد 
ب��را وبحرا وج��وا وتوسيع  الجمركية  المنافذ  الخدمات وتسهيلها عبر 
إنهاء اإلج���راءات بكل  لتعزز  الشركات واألف���راد  الميكنة لكل من  برامج 

سهولة ويسر.
وب��ي��ن��ت أن ال��خ��دم��ة ت��أت��ي ف���ي إط����ار ت��ع��زي��ز ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ح��ك��وم��ي 
ال��ح��دود م��ؤك��دة سعيها لتوظيف  للتجارة عبر  األع��م��ال  ومنظومة بيئة 
الجمركية للبضائع والمسافرين  ف��ي ك��ل عملياتها  الرقمية  منصتها 
األم���وال وتمويل  للقانون رق��م )106( لسنة 2013 بشأن غسل  ووف��ق��ا 

اإلرهاب والئحته التنفيذية.
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املضف للفارس: هل سيحال مستشار 
مجلس الجامعات الخاصة إلى النيابة؟

س��أل النائب عبدالله المضف وزي��ر النفط وزير 
التعليم العالي محمد الفارس عن المستشار في 
ال��ذي اتهم بتسريب  مجلس الجامعات الخاصة 
معلومات وبيانات تتعلق باالعتراف األكاديمي.

ال��ذي وجهت  واستفسر المضف ع��ن المستشار 
له مثل ه��ذه االتهامات ومسماه الرسمي، ومنذ 
ال��وظ��ي��ف��ي المناط  ت��م تعيينه وال����دور  ت��اري��خ  أي 
به، وحقيقة هذه االتهامات وما ه�ي نتائج لجنة 

التحقيق معه.
ك��م��ا س���أل ال��م��ض��ف ع���ن أع���ض���اء ل��ج��ن��ة التحقيق 

ومسماهم الوظيفي وتحت أي مبرر قام المستشار بنسخ تلك المعلومات 
والبيانات.

واستفسر المضف عن إحالة القضية الى النيابة أم سيتم االكتفاء باستقالة 
المستشار من منصبه والمبرر من عدم احالة القضية للنيابة.

كما طلب المضف التأكد من استرجاع جميع المعلومات والبيانات التي تم 
نسخها وعدم تسريبها وهل سيتم التحقيق مع الموظفين الذين اكتشفوا 

القضية؟

الكندري: فريق لدراسة دوافع انتحار 
املواطنني واملقيمني

ت����ق����دم ال���ن���ائ���ب ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ك���ري���م ال���ك���ن���دري 
ال�����وزراء بتكليف  ب��اق��ت��راح ب��رغ��ب��ة ب��ق��ي��ام مجلس 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ص��ح��ة وال��ت��رب��ي��ة واألوق�����اف  وزراء 
ب���االس���ت���ع���ان���ة ب���م���ؤس���س���ات ال���م���ج���ت���م���ع ال���م���دن���ي 
والمختصين النفسيين واالجتماعيين بتشكيل 
ف���ري���ق ي���ق���وم ب����دراس����ة دواف������ع إق������دام ال��م��واط��ن��ي��ن 
والمقيمين على االنتحار واقتراح طرق معالجة 

هذه الظاهرة.

الصالح: خطوات إيجابية 
من »التعليم العالي« بشأن مالبسات 
»تسلل« وافد إلى مجلس الجامعات 

الخاصة
ثمن النائب خليل الصالح »الخطوات اإليجابية« 
ال��ع��ال��ي لكشف مابسات  م��ن قبل وزي���ر التعليم 
ق���ض���ي���ة »ت����س����ل����ل م�����وظ�����ف واف�����������د« إل�������ى م��ج��ل��س 
 ل��ت��س��ري��ب م��ع��ل��وم��ات 

ً
ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ة س�����را

ال���دول���ة، متمنيا اس��ت��ع��ج��ال ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي األم���ر 
واتخاذ كافة التدابير الازمة.

 كتب إبراهيم سالم

ن����اش����د أم����ي����ن س�����ر ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة إلداري�������ي 
المؤسسات التعليمية األستاذ بدر الحضرم وزير 
ال��ن��ف��ط وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي د. م��ح��م��د ال���ف���ارس 
ب�����ض�����رورة اإلس���������راع ف����ي ت��ع��ي��ي��ن م����دي����ر ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ب����األص����ال����ة ق���ب���ل ب����داي����ة ال����ع����ام ال������دراس������ي ال���ج���دي���د 
ت����دخ����ات أو ض��غ��وط  2021/2022، م����ن دون أي 

سياسية.
وق�����ال ال���ح���ض���رم ف���ي ت��ص��ري��ح ص���ح���اف���ي: إن����ه وم��ع 

استعدادات الجامعة لبدء العودة للدراسة التقليدية 
ف���إن���ه ي���ج���ب ت��س��ك��ي��ن ج��م��ي��ع ال���م���ن���اص���ب ال��ق��ي��ادي��ة 
واألكاديمية واإلشرافية لتكمين اإلدارة الجامعية 
من ممارسة مهامها وتحملها المسؤولية والقيام 

بواجباتها على النحو المطلوب.
وأض����اف ان م��ا ي��ث��ار ع��ن وج���ود ت��دخ��ات سياسية 
وح��زب��ي��ة وف��ئ��وي��ة ف���ي ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار م��دي��ر 
 
ً
أم��ر م��رف��وض جملة وتفصيا ال��ق��ادم ه��و  الجامعة 

من قبل منتسبي الجامعة وإدارييها بشكل خاص، 
إن��ه سيؤثر وبشكل كبير على أداء الجامعة  حيث 

ت��رف��ض��ه »جمعية  وسمعتها األك��ادي��م��ي��ة، وه���و م��ا 
.
ً
اإلداريين« بتاتا

وأك��د أن جامعة الكويت م��ازال��ت تعاني ومنذ زمن 
م��ن ال��ت��دخ��ات ف��ي ش��ؤون��ه��ا اإلداري����ة واألك��ادي��م��ي��ة، 
وه������و م�����ا ان���ع���ك���س ب���ال���س���ل���ب ع���ل���ى أدائ�����ه�����ا وع���ل���ى 
تصنيفها في مؤشر الجودة واالعتماد األكاديمي 
 وانحدار مستوى التعليم فيها، على الرغم 

ً
عالميا

من كونها الجامعة الوحيدة الحكومية في الباد.
وشدد الحضرم على ضرورة االلتزام بأعمال لجان 
اختيار المناصب القيادية واإلشرافية في الجامعة، 

وع��دم التدخل في شؤونها، وخاصة لجنة اختيار 
مدير الجامعة، واالبتعاد عن أي تأثيرات خارجية، 

تؤثر في أعمال اللجنة وقراراتها.
وناشد الحضرم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
صباح الخالد بوضع حل لمنع تدخل البعض في 
ش�����ؤون ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وخ���اص���ة ج��ام��ع��ة 
ال��ك��وي��ت، وال��ت��وج��ي��ه بتسكين ال��م��ن��اص��ب ال��ق��ي��ادي��ة 
واإلش����راف����ي����ة ق��ب��ل ب���داي���ة ال���ع���ام ال����دراس����ي لتتمكن 
المؤسسات التعليمية واألكاديمية للقيام بأعمالها 

على أكمل وجه.

ناشد رئيس الوزراء منع التدخالت في عملية االختيار 

الحضرم: تعيني مدير للجامعة قبل العودة إلى الدراسة التقليدية أمر ضروري

بالتعاون مع »الصحة« وفريق تكنوسوفت 

»التربية« تقدم دورات تنشيطية لعودة آمنة 
للمدارس عبر منصة »دربني«

الجمعية تشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع 

 الشقراء: »النجاة الخيرية« تنفذ مخيمات »إبصار« 
لعالج مرضى العمى بالنيجر 

 يومين لتعريف الطلبة وأولياء األمور باالشتراطات الصحية
كتبت رنا سالم 

ال��ق��ط��اع االداري  ي��ق��وم  ال��ج��دي��د،  ال��دراس��ي  ف��ي اط���ار اس��ت��ع��دادات وزارة التربية للعام 
بالتعاون مع وزارة الصحة و ادارة التطوير والتنمية و فريق تكنوسوفت بتقديم 

دورة تنشيطية للعودة اآلمنة للمدارس .
وتبدأ ال��دورة التدريبية للفرق المرشحة من مدارس المرحلة المتوسطة عبر منصة 
درب��ن��ي ل��ل��ت��دري��ب ع��ن ب��ع��د ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن 23 وح��ت��ى 27 سبتمبر ال���ج���اري ولجميع 

العاملين في مدارس المرحلة المتوسطة في الفترة من 26 وحتى 28 الجاري. 

ال���دورات التدريبية في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة وحتى  وتعقد جميع 
الحادية عشر، ويقوم الفريق بتدريب العاملين في م��دارس الفروانيه والجهراء 23 
سبتمبر، والعاملين في العاصمة ومبارك الكبير والتعليم الديني و التربية الخاصة 
26 سبتمبر أما العاملين في م��دارس حولي و األحمدي فسيتم تدريبهم االثنين 27 

الجاري.
كما تقدم الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب طاب المرحلة المتوسطة و تعريف أولياء 
االمور باالشتراطات الصحية في الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر مع تسليم تقارير 

التدريب لوكيل القطاع االداري رجاء بوعركي ووكيل التعليم العام اسامة السلطان.

كتب عمار الحسيني 

 م���ن ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة ال��خ��ي��ري��ة ع��ل��ى اإلش�����راف 
ً
ح���رص���ا

المباشر على تنفيذ مشاريعها وحماتها اإلنسانية 
وت��وث��ي��ق��ه��ا ي���ق���وم ح���ال���ي���ا وف�����د م����ن ال��ج��م��ع��ي��ة ب���زي���ارة 
 
ً
ل���ج���م���ه���وري���ة ال���ن���ي���ج���ر ال���ص���دي���ق���ة ت���س���ت���غ���رق 11 ي���وم���ا

وي��ض��م ال��وف��د ك��ل م���ن  م��دي��ر إدارة ال���م���وارد وال��ح��م��ات 
ع��م��ر ال��ش��ق��راء وم���س���ؤول ال��ف��رق ال��ت��ط��وع��ي��ة بالجمعية 
ع��ب��دال��غ��ف��ور ال��ع��ب��دال��غ��ف��ور ذل���ك بالتنسيق م��ع وزارت���ي 

الشؤون والخارجية الكويتية.
وفي هذا الصدد قال مدير الموارد والحمات بالنجاة 
ال��خ��ي��ري��ة ع��م��ر ال��ش��ق��راء: »ت��ت��ض��م��ن ال��رح��ل��ة ال��ع��دي��د من 
ال��م��ح��ط��ات ال��خ��ي��ري��ة واإلن���س���ان���ي���ة م��ن��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ حملة 
)إب��ص��ار( لعاج مرضى العيون وذل��ك م��ن خ��ال إقامة 
ال���م���خ���ي���م���ات ال���ط���ب���ي���ة وال����ت����ي م����ن خ���ال���ه���ا ي���ت���م إج�����راء 
العمليات الجراحية والفحوصات والتحاليل الطبية 
واإلش����اع����ات وت��ق��دي��م األدوي�����ة واالس���ت���ش���ارات وت��وزي��ع 
ال��خ��دم��ات الطبية  ال��ن��ظ��ارات للمراجعين، وغ��ي��ره��ا م��ن 

األخرى التي نقدمها على هامش المخيمات الطبية«.
ال���م���رض���ى يعيش  ال��ك��ث��ي��ر م���ن  ال���ش���ق���راء: »أن  وأوض������ح 

سنوات طويلة حبيس الظام الدامس، وذلك بسبب عدم 
توافر تكاليف العملية الجراحية والتي تبلغ 40 دينار 
كويتي فقط وتستغرق قرابة 15 دقيقة بعدها بفضل 
الله تعالى ثم هذه الجهود تنتهي المعاناة الجسدية 
والنفسية واالجتماعية الصعبة التي يعيشها المرضى 
 وتعود لهم نعمة النظر ومعها السعادة 

ً
وأسرهم يوميا

واالبتسامة والعطاء اإلنتاج والعمل«.
 وت��اب��ع ال��ش��ق��راء »ك��ذل��ك سيتخلل ال���زي���ارة ت��ف��ق��د آلب��ار 
ال��م��ي��اه ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا ال��ن��ج��اة ال��خ��ي��ري��ة ف���ي ج��م��ه��وري��ة 
النيجر م��ن خ��ال حملة )تخيل( لحفر اآلب���ار وغيرها 
من الحمات األخرى التي تطلقها النجاة الخيرية مثل 
)ال��م��اء ح��ي��اة( حيث تمتاز النجاة الخيرية بالمتابعة 
المميزة لمشاريعها عقب مرحلة التنفيذ، وتعتبرها 
واح������دة م���ن أه����م أس���ب���اب ض���م���ان اس���ت���م���راري���ة وع��ط��اء 
المشروع، والذي بدوره يحقق أكبر فائدة للمستفيدين 

والمانحين.
 ت���ق���دم ال����ش����ق����راء ب��ش��ك��ر أه�����ل ال���خ���ي���ر داع���م���ي 

ً
وخ����ت����ام����ا

 أن الجمعية تحرص على تلبية رغبات 
ً
النجاة، مؤكدا

ال��م��ش��اري��ع اإلن��س��ان��ي��ة  المتبرعين وال��م��ان��ح��ي��ن وت��ن��ف��ذ 
 في حياة المستفيدين.

ً
الضخمة التي تحدث فرقا
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صاحب السمو يتلقى برقية 
تهنئة من ملك املغرب بمناسبة 

الذكرى األولى لتولي سموه 
مقاليد الحكم

ت��ل��ق��ى ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د 
الله ورع���اه برقية تهنئة م��ن أخيه صاحب الجالة  حفظه 
ال��م��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس م��ل��ك ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��غ��رب��ي��ة الشقيقة 
الله  أع��رب فيها جالته عن خالص تهانيه لسموه حفظه 
ال��ل��ه مقاليد  ال��ذك��رى األول���ى لتولي س��م��وه رع���اه  بمناسبة 
الحكم مؤكدا فيها على الحرص الستمرار تطوير وتعزيز 
ال��ب��ل��دي��ن الشقيقين ك��م��ا ضمنها  ب��ي��ن  ال��ع��اق��ات المتميزة 
جالته خالص تمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة 
والعافية وب���دوام التوفيق وال��س��داد لقيادة مسيرة الخير 

والنماء في دولة الكويت.
ه���ذا وق���د ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجالته ضمنها 
ب��ال��غ ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ع��ل��ى م��ا ع��ب��ر ع��ن��ه ج��ال��ت��ه م��ن فيض 
ال��دع��اء مشيدا سموه حفظه  المشاعر الطيبة وم��ن ص��ادق 
الله بأواصر العاقات التاريخية واألخوية الوطيدة التي 
ال��ك��وي��ت والمملكة المغربية الشقيقة سائا  تجمع دول���ة 
سموه المولى تعالى أن يديم على جالته موفور الصحة 
ال��رق��ي  ال��م��غ��رب��ي��ة الشقيقة ك��ل  وال��ع��اف��ي��ة وي��ح��ق��ق للمملكة 

واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لجالته.

القيادة السياسية تهنئ رئيسي 
السلفادور وكوستاريكا بالعيد 

الوطني لبلديهما
بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد حفظه 
الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلي 
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ال��س��ل��ف��ادور ال��ص��دي��ق��ة ع��ب��ر فيها سموه 
ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه ع��ن خ��ال��ص ت��ه��ان��ي��ه بمناسبة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
الله لفخامته م��وف��ور الصحة  ل��ب��اده متمنيا سموه رع��اه 
وال��ع��اف��ي��ة ول��ج��م��ه��وري��ة ال��س��ل��ف��ادور وشعبها ال��ص��دي��ق كل 
ال��ت��ق��دم واالزده���ار.وب���ع���ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 
األحمد حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب 
ب��وك��ي��ل��ي رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ال��س��ل��ف��ادور ال��ص��دي��ق��ة ضمنها 
سموه رع��اه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني 
ل��ب��اده متمنيا سموه لفخامته م��وف��ور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. 

وبعث صاحب السمو حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى 
فخامة الرئيس كارلوس الفرادو كويسادا رئيس جمهورية 
ك��وس��ت��اري��ك��ا ال��ص��دي��ق��ة ع��ب��ر ف��ي��ه��ا س��م��وه ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه عن 
ل��ب��اده متمنيا  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  ت��ه��ان��ي��ه بمناسبة  خ��ال��ص 
لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا 
ال��رق��ي وال��ن��م��اء.وب��ع��ث سمو  وشعبها الصديق المزيد م��ن 
إل��ى فخامة الرئيس  الله ببرقية تهنئة  ول��ي العهد حفظه 
ال��ف��رادو ك��وي��س��ادا رئ��ي��س جمهورية كوستاريكا  ك��ارل��وس 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لباده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة 

مماثلة.

رئيس أركان الجيش يبحث 
مع قائد العمليات املشتركة 

الكندية ووفد عسكري من 
بنغالديش موضوعات عسكرية 

مشتركة

بحث رئيس األرك��ان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن 
خالد صالح الصباح مع قائد العمليات المشتركة الكندية 
ال���ف���ري���ق ب���ح���ري ج�����ون روب��������ورت أك���ت���ش���رل���ون���ي أه�����م األم�����ور 
ال��م��ش��ت��رك الس��ي��م��ا المتعلقة  وال��م��وض��وع��ات ذات االه��ت��م��ام 
بالجوانب العسكرية.وقالت رئاسة األركان في بيان صحفي 
إن الفريق الركن الصالح استقبل الفريق بحري أكتشرلوني 
والوفد المرافق له اليوم الثاثاء بمناسبة زيارته للباد وتم 
ال��ودي��ة ومناقشة موضوعات  اللقاء تبادل األح��ادي��ث  خ��ال 
ذات اهتمام مشترك السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأضافت أن رئيس أركان الجيش الكويتي أشاد خال اللقاء 
ب��ع��م��ق ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق��ي��ن.ح��ض��ر 
اللقاء نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن فهد الناصر 

وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش. 
ال��ع��ام��ة للجيش الكويتي الفريق  كما بحث رئ��ي��س األرك����ان 
الركن خالد صالح الصباح مع وف��د عسكري من جمهورية 
ال��ل��واء شكيل أحمد  بنغاديش الشعبية الصديقة برئاسة 
أه���م األم�����ور وال��م��واض��ي��ع ذات االه��ت��م��ام ال��م��ش��ت��رك السيما 
المتعلقة ب��ال��ج��وان��ب ال��ع��س��ك��ري��ة.وق��ال��ت رئ��اس��ة األرك����ان في 
ب���ي���ان ص��ح��ف��ي إن ال���ف���ري���ق ال���رك���ن ال���ص���ال���ح اس��ت��ق��ب��ل ال��وف��د 
ال��ع��س��ك��ري م��ن ب��ن��غ��ادي��ش ال��ص��دي��ق��ة ب��رئ��اس��ة ال��ل��واء شكيل 
أحمد بمناسبة زيارته للباد وت��م تبادل األح��ادي��ث الودية 
ك��م��ا أش���اد بعمق  وم��ن��اق��ش��ة م��وض��وع��ات عسكرية مشتركة 
العاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء نائب 
رئ��ي��س األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن فهد الناصر 
ومعاون رئيس األركان العامة لهيئة اإلدارة والقوى البشرية 

اللواء الركن دكتور خالد الكندري.

سمو األمير وولي العهد يستقبالن ناصر المحمد

الجابر: هندسة المنشآت العسكرية ركيزة أساسية
في تطوير مستوى وكفاءة األعمال بقطاعات »الدفاع«

ترأس اجتماعاً مع قيادات »األمن الجنائي«

فيصل النواف: صد أي محاولة للمساس بأمن وأمان المواطن 

افتتح مشروع التوسعة الجديدة للجمعية في معسكر الصمود

أكد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد 
ج��اب��ر ال��ع��ل��ي أه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ت���ؤدي���ه إدارت������ا ال��خ��دم��ات 
والشؤون الفنية في هندسة المنشآت العسكرية باعتباره 
ال���رك���ي���زة األس���اس���ي���ة وح���ج���ر ال����زاوي����ة ف���ي ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر 

مستوى وكفاءة األعمال بمختلف قطاعات الوزارة.
وأشاد الشيخ حمد الجابر وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع 
اليوم الثاثاء خال زيارته عددا من األقسام والورش الفنية 
ال��ت��اب��ع��ة إلدارت�����ي ال��خ��دم��ات وال���ش���ؤون ال��ف��ن��ي��ة ف��ي هندسة 
المنشآت العسكرية بمنطقة صبحان بالمستوى المتميز 
ل��ل��ك��وادر الهندسية وال��ف��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ه��ن��اك وق��درت��ه��ا على 
مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع وجهودها 
ال��دع��م للقطاعات  ال��دائ��م��ة وال��م��ت��واص��ل��ة لتقديم ك��ل أش��ك��ال 

العاملة بالوزارة والحرص على توفير الصيانة والمتابعة 
لمختلف المشاريع.

وعبر عن سعادته برؤية أبناء وبنات الوطن من العاملين 
بهندسة المنشآت العسكرية المتفانين في خدمة وطنهم 
وم��س��ان��دة إخ��وان��ه��م م��ن منتسبي ال��ج��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي داع��ي��ا 
إياهم لمواصلة العمل ووضع الخطط المستقبلية وترتيب 

األولويات بما يتاءم واإلمكانيات المتاحة.
وفي مستهل زيارته استمع وزي��ر الدفاع لشرح عن طبيعة 
ال��دور والواجبات المناطة ب��إدارة الخدمات وإدارة الشؤون 
ال��ف��ن��ي��ة م��ن تنفيذهما ألع��م��ال اإلن���ش���اء وال��ب��ن��اء وال��ص��ي��ان��ة 
ل��ل��وزارة بقطاعيها  والمتابعة للمباني وال��م��واق��ع التابعة 
العسكري والمدني إضافة إلى األعمال واألنشطة الخاصة 

بالزراعة وال��ري والنقل واآلليات وغيرها من خدمات فنية 
وإداري������ة ب��ج��ه��ود ف��ري��ق ع��م��ل م��ؤه��ل م���ن ال���ك���وادر ال��ب��ش��ري��ة 

المتخصصة واألطقم الفنية المدربة.
ال��دف��اع بجولة ميدانية شملت مراقبة  ق��ام وزي���ر  بعد ذل��ك 
البحرية ومراقبة الصيانة كما زار مراقبة المطبعة ومراقبة 
الطرق ومراقبة النقليات ومراكز الصيانة واإلصاح التابعة 

لها.
وس����أل ال��م��ول��ى ع���ز وج���ل أن ي��وف��ق ال��ج��م��ي��ع ل��خ��دم��ة بلدنا 
الحبيب وال��ع��م��ل لما فيه خ��ي��ره ون��م��ائ��ه وازده�����اره ف��ي ظل 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير الباد القائد 
األع��ل��ى للقوات المسلحة وسمو ول��ي عهده األم��ي��ن وسمو 

رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

ت��رأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف، اليوم 
 م��ع وك��ي��ل ال�����وزارة ال��م��س��اع��د ل��ش��ؤون ق��ط��اع األم��ن 

ً
 أم��ن��ي��ا

ً
ال��ث��اث��اء، اج��ت��م��اع��ا

الجنائي اللواء محمد الشرهان، وعدد من قيادات القطاع.
ال��ن��واف بالحضور ونقل  ال��ف��ري��ق الشيخ فيصل  ب��داي��ة االج��ت��م��اع رح��ب  ف��ي 
إليهم تحيات وتقدير معالي وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر العلي، لجهودهم 
المخلصة في خدمة الوطن وتحقيق األمن وعطائهم المتميز لفرض القبضة 
 إياهم 

ً
األمنية والتصدي لكافة أشكال الجريمة، وضبط مرتكبيها، مطالبا

بمواصلة بذل الجهود لتحقيق السيطرة األمنية وبسط مظلة األمن واألمان.
وأكد الفريق فيصل النواف أن قطاع األمن الجنائي ركيزة أساسية من ركائز 
ال��ذي يتطلب بقاءه في جاهزية تامة ومواصلة العمل  العمل األمني، األم��ر 

 أن رجل المباحث شخص متميز ومؤهل 
ً
الدؤوب وروح المبادرة للتصدي للجرائم، منوها
فكريا وبدنيا وعلميا للقيام بالمهام المنوطة به.

 
ً
وشدد على ضرورة اتباع القواعد القانونية واألسس الصحيحة في ضبط القضايا، مؤكدا

على أهمية مراعاة الحقوق والحريات وااللتزام بالقانون خاصة في مجاالت 
البحث والتحري وضبط المتهمين.

إل��ى أن مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمباحث الجنائية تتطلب  وأش��ار 
توفير كافة اإلمكانات والوسائل والمستلزمات من أجل القيام بالدور المنوط 

بها على اكمل وجه .
ف��ي إدارة مكافحة الجرائم  آل��ي��ة العمل  ال����وزارة بالتكليف على  واط��ل��ع وك��ي��ل 
االلكترونية والتطور النوعي في مجال مكافحة الجرائم بأحدث التقنيات 
 على ض��رورة تأهيل الكوادر البشرية وصقل خبراتهم 

ً
التكنولوجية، مشددا

بالدورات التدريبية مثمنا نشاط قطاع األمن الجنائي في حل كشف مابسات 
ال��ج��رائ��م ف��ي وق���ت ق��ي��اس��ي. ووج���ه ال��ف��ري��ق فيصل ال���ن���واف ب���ض���رورة انتشار 
رج��ال المباحث للرصد والمراقبة ومنع الجرائم قبل ارتكابها، مشددا على أهمية تبادل 
ب��روح الفريق الواحد لتحقيق المنظومة  المعلومات بين كافة القطاعات األمنية والعمل 

األمنية المتكاملة وصد أي محاولة للمساس بأمن وأمان المواطن ضد أي أخطار.

استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد حفظه الله بقصر 
بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد.

أحمد النواف: توفير جميع سبل الراحة لمنتسبي »الحرس الوطني« 
في جميع المجاالت

افتتح الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر الصباح 
نائب رئيس الحرس الوطني بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، والمعاون للشؤون المالية 
اللواء ري��اض محمد ط��واري، وقائد الحماية والتعزيز  وإدارة الموارد 
ال��ج��دي��دة للسوق  ال��رك��ن حمد س��ال��م أح��م��د، م��ش��روع التوسعة  العميد 

المركزي لجمعية الحرس الوطني في معسكر الصمود.
وق�����ام ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���ح���رس ال���وط���ن���ي ب��ج��ول��ة داخ�����ل أق���س���ام جمعية 
الحرس الوطني، مشيدا بما شهدته من تطور وتجهيزات وفق أحدث 
 أن 

ً
التصميمات مما يساعد على تلبية احتياجات المتسوقين، مؤكدا

الحرس الوطني يحرص على توفير جميع سبل الراحة لمنتسبيه في 
جميع المجاالت.

اللواء رياض  من جانبه، أكد المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد 
ت��ت��واف��ر به  ال��وط��ن��ي س���وق متكامل  ال��ح��رس  محمد ط����واري أن جمعية 
ال��خ��دم��ات التسويقية م��ن م���واد أساسية واسته�اكية توفرها  جميع 

إدارة الجمعية وفق معايير تضمن جودتها وبأسعار تنافسية.
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»الخدمة املدنية« يعدل 
مكافآت الهيئة التمريضية

أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا برقم 8/ 2021 في شأن 
تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية السابق في شأن بدالت 
ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية على أن يعمل بالقرار منذ 

1 سبتمبر الجاري.
وط��ل��ب دي�����وان ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة م���ن وزارة ال��ص��ح��ة ات��خ��اذ 
ال���ذي نصت مادته  ال��ق��رار  ال��ازم��ة نحو تطبيق  االج�����راءات 
ال��ج��دول رق��م 4 المرافق لقرار مجلس  األول��ى على استبدال 
الخدمة المدنية رقم 5/ 2009 بالجدول رقم 4 المرافق للقرار 
رقم 8 /2021، كما يضاف إلى الجداول المرفقة لقرار مجلس 
الخدمة المدنية السابق الجدول رقم 4 مكرر المرافق للقرار 

األخير.
ون����ص ال����ق����رار ف���ي م���ادت���ه ال��ث��ان��ي��ة ب���أن���ه ي��م��ن��ح ال��م��وظ��ف��ون 
الكويتيون المشمولون بأحكام القرار رقم 5 /2009 من حملة 
المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض مكافأة 

خاصة شهرية.
وم����ن����ح ال�����ق�����رار ال����ج����دي����د م����ك����اف����آت خ����اص����ة ألف��������راد ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��م��ري��ض��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن م����ن ح��م��ل��ة ال���م���ؤه���ل ال��ج��ام��ع��ي 
ال��ت��خ��ص��ص��ي ف����ي م���ج���ال ال���ت���م���ري���ض، ح���ي���ث ح�����دد م��ك��اف��أة 
ت��م��ري��ض و400  ل��رئ��ي��س اخ��ت��ص��اص��ي  ب��ق��ي��م��ة 500 دي���ن���ار 
دينار الختصاصي أول تمريض و300 دينار الختصاصي 

تمريض و200 دينار لممرض أول و100 دينار للممرض.

قنصل الكويت في هونغ كونغ 
يكرم دفعة من حفظة القرآن 

الكريم

ك��رم القنصل العام لدولة الكويت في هونغ كونغ ومكاو 
صاح السيف اليوم الثاثاء دفعة من الشابات والشباب 
الحافظات والحافظين للقرآن الكريم وذلك في حفل تخرج 

أقيم بمسجد )كاولون( في هونغ كونغ.
وقال القنصل السيف في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)ك���ون���ا( ان م��ش��ارك��ت��ه ج����اءت الخ��ت��ي��اره م���ن ق��ب��ل االت��ح��اد 
اإلس���ام���ي ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ )ض��ي��ف ش���رف( ح��ف��ل تخريج 
دفعة من الشابات والشباب الحافظات والحافظين للقرآن 

الكريم في مسجد )كولون( اكبر مساجد المنطقة.
وأض����اف ان اخ��ت��ي��ار دول���ة ال��ك��وي��ت ل��ت��ك��ون )ض��ي��ف ش��رف( 
الحفل يأتي من قناعة وإيمان االتحاد اإلسامي في هونغ 
كونغ بالدور البارز والرعاية البالغة التي توليها الكويت 
ام��ي��رأ وول���ي عهد وحكومة وشعبا للشعوب والجاليات 

اإلسامية في اصقاع العالم.
ال��ق��ي��ادة السياسية الكويتية وعلى  واس��ت��ذك��ر توجيهات 
رأس��ه��ا ح��ض��رة ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ ن��واف 
االحمد الجابر الصباح وولي عهده األمين الشيخ مشعل 
االحمد الجابر الصباح من أولوية دعم ورعاية المسلمين 

في مشارق األرض ومغاربها.
وأش�����اد ب��االت��ح��اد اإلس���ام���ي ف���ي ه��ون��غ ك��ون��غ وص��ن��دوق 
ف��ي جعل  الفاعل  م���وارد الجالية اإلسامية على دوره��م��ا 
ال��ج��ال��ي��ة اإلس��ام��ي��ة م��ث��اال ي��ح��ت��ذى ب��ه م��ن ب��ي��ن الجاليات 
ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ م��ن ح��ي��ث االل���ت���زام بالقوانين  المختلفة 

والنظم.
ال��خ��ري��ج��ات وال��خ��ري��ج��ي��ن البالغ  ل��ك��ل  وأع����رب ع��ن تهنئته 
ع��دده��م 71 وك��ذل��ك لشيوخهم ومدرسيهم على انجازهم 
م��ق��دم��ا خ���ال ال��ح��ف��ل ج��وائ��ز م��ن القنصلية ال��ع��ام��ة ل��دول��ة 
الكويت في هونغ كونغ ومكاو لحافظات وحافظي القرآن 

الكريم.
م��ن ج��ان��ب��ه أش����اد ال��م��ف��ت��ي ال��ع��ام ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ ب��ال��دور 
ال��خ��ي��ري واإلن��س��ان��ي ل��دول��ة ال��ك��وي��ت وخ��اص��ة م��ا ت��ق��وم به 
القنصلية ال��ع��ام��ة ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ وم��ك��او ل��دع��م مسلمي 
الدائمة في كافة  المنطقة عن طريق الحضور والمشاركة 
ال��ت��ي ينظمها االت��ح��اد  األن��ش��ط��ة وال��م��ن��اس��ب��ات المختلفة 
اإلسامي ايمانا منها بضرورة تشجيع النشء والتربية 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة م��ت��م��ن��ي��ا ل��ل��ك��وي��ت ام��ي��را 

وحكومة وشعبا دوام التوفيق والسداد.

اك�������دت دول�������ة ال����ك����وي����ت ان����ه����ا ل����ن ت����أل����و ج����ه����دا ف��ي 
تعزيز االستجابة السريعة لمواجهة التداعيات 

اإلنسانية في أفغانستان.
ج����اء ذل����ك ف���ي ك��ل��م��ة دول����ة ال��ك��وي��ت ام����ام ال��م��ؤت��م��ر 
ال���وزاري رفيع المستوى بشأن الوضع اإلنساني 
في أفغانستان والقاها مندوب الكويت الدائم لدى 
االم���م ال��م��ت��ح��دة وال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة االخ����رى في 

جنيف السفير جمال الغنيم.
وق������ال ال��س��ف��ي��ر ال��غ��ن��ي��م ان ه�����ذا ال���م���وق���ف »ي���أت���ي 
انسجاما من إيماننا الراسخ بأن العمل اإلنساني 
الموجه نحو النتائج وغير المتحيز والذي يقوم 
ع��ل��ى ال��ش��ف��اف��ي��ة وي��ص��ب ب���ا ش���ك ف���ي م��س��ار ب��ن��اء 

السام واألمن المجتمعي في أفغانستان«.
وأضاف ان دولة الكويت قد قامت مؤخرا بتسهيل 
عبور أكثر من 15 ألف شخص من األفغان ورعايا 
ال�����دول األخ�����رى م��م��ن تم  32 ج��ن��س��ي��ة مختلفة م���ن 

إج����اؤه����م م���ؤخ���را م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان وق���دم���ن���ا لهم 
المساعدات اإلنسانية األساسية.

وأش��ار الى ان دول��ة الكويت ترتبط بعاقة شراكة 
م���ع أف��غ��ان��س��ت��ان م��ن��ذ ع����ام 1963 م���ن خ����ال ق��ي��ام 
)الصندوق الكويتي للتنمية( بتمويل العديد من 
ف��ي دع��م األم��ن  ال��م��ش��اري��ع التنموية كما ساهمت 
ال��غ��ذائ��ي بأفغانستان م��ن خ���ال م��ب��ادرة الكويت 
لتعزيز األم��ن ال��غ��ذائ��ي ف��ي ال��ب��ل��دان اإلس��ام��ي��ة من 

خال صندوق النوايا الحسنة.
وأوض���ح »ان ال��ت��اري��خ ق��د بين لنا أن��ه ال ب��دي��ل عن 
الحوار والتعاون الدولي األمر الذي يفرض علينا 
جميعا مضاعفة الجهود في المجال الدبلوماسي 
وبناء السام لبلوغ األهداف المنشودة في ميثاق 

األمم المتحدة«.
وش����رح ان���ه وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه ف���إن دول����ة ال��ك��وي��ت 
ق���رار مجلس األم��ن  ت��ج��دد التأكيد على مضامين 

ال��ت��اب��ع ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة رق���م 2593 لتحقيق س��ام 
شامل ودائم في أفغانستان مجددين أيضا موقف 
ال��راف��ض لجميع  ال��ك��وي��ت المبدئي وال��ث��اب��ت  دول���ة 

أشكال العنف واإلرهاب.
ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى مضاعفة 
جهوده من أجل القضاء عليه نهائيا وضمان عدم 
اس��ت��خ��دام أراض����ي أف��غ��ان��س��ت��ان م���رة أخ���رى لتكون 

ماذا لإلرهاب والتطرف.
وق���ال السفير الغنيم ان »م��ب��ادرة ام��ي��ن ع��ام األم��م 
ال��م��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��رش ب��ال��دع��وة ال���ى عقد 
ه���ذا ال��م��ؤت��م��ر ال���دول���ي ال��ه��ام ت��ه��دف ال���ى مساعدة 
جمهورية أفغانستان الصديقة لتجنبها كارثة 
إن��س��ان��ي��ة ت��ل��وح ف��ي األف����ق وال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن تضامن 

ووقوف المجتمع الدولي معها«.
ال��ى ان احصائيات األم���م المتحدة توضح  وش���ار 
كيف تؤثر األزم��ة اإلنسانية في أفغانستان على 

أكثر من 18 مليون شخص أي نصف سكان الباد 
بالكامل.

واك��د السفير الغنيم ان دول��ة الكويت تتشارك مع 
الدعوة التي سبق وأن أطلقها االمين العام لأمم 
المتحدة لجميع األطراف في أفغانستان للسماح 
للعاملين في المجال اإلنساني بإمكانية الوصول 
دون عوائق لتقديم الخدمات والمساعدات المنقذة 

للحياة.
كما لفت الى ان األزمات اإلنسانية المختلفة التي 
ي��ع��ان��ي منها ال��ع��ال��م ف��ض��ا ع��ن ت��داع��ي��ات جائحة 
) ك���وف���ي���د-19( »ق����د أره���ق���ت ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ما 
ال��م��ن��اس��ب��ة التذكير  ف��ي ه���ذه  يتطلب م��ن��ا جميعا 
ب��ض��رورة وض��ع ح��د للنزاعات المسلحة وتعزيز 
احترام القانون الدولي اإلنساني لنتمكن من إعادة 
ت��وج��ي��ه ج��ه��ودن��ا ال��دول��ي��ة وت��ح��وي��ل��ه��ا م��ن مرحلة 

اإلغاثة الى مرحلة التنمية«.

في الوقت ذاته أشار السفير الكويتي الى انه منذ 
ما يزيد عن اربعين عاما يتجرع الشعب األفغاني 
مرارة هذا الصراع ووقف المجتمع الدولي عاجزا 

عن المساعدة في تحقيق االستقرار.
وق����ال ان األح������داث األخ���ي���رة ف���ي ه���ذا ال��ب��ل��د تشكل 
ال��ع��م��ل بشكل  منعطفا ه��ام��ا يتطلب م��ن��ا جميعا 
مشترك لدعم سام دائ��م يحقق األم��ن واالستقرار 
البناء ودف��ع  ف��ي أفغانستان وي��ع��زز جهود إع���ادة 
ال��ت��ن��م��ي��ة وت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ال���ش���ع���ب األف���غ���ان���ي 

الصديق.

أعلن القنصل العام لدولة الكويت في أربيل الدكتور عمر 
الكندري اليوم الثاثاء عن مشروع اغاثي كويتي يشمل 
توزيع اكثر من 21 طنا من المواد الغذائية على ع��دد من 

محافظات العراق انطاقا من اربيل.
وقال القنصل الكندري لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان 
ه��ذه الدفعة م��ن المعونات مقدمة م��ن الجمعية الكويتية 
لاغاثة ويجري توزيعها بالتنسيق مع مؤسسة البارزاني 
ال���خ���ي���ري���ة ع���ل���ى ال���ن���ازح���ي���ن وال���م���ح���ت���اج���ي���ن ف����ي ع�����دد م��ن 

محافظات العراق.
وأض������اف »م����ا ف��ع��ل��ن��اه ح��ت��ى اآلن ه���و واج���ب���ن���ا اإلن��س��ان��ي 
وواجبنا كجيران وإقليم كردستان جدير بهذه المساعدات 
ل��ذا س��ن��واص��ل تقديم ه��ذه ال��م��س��اع��دات أله��ال��ي كردستان 
وال��اج��ئ��ي��ن وال��ن��ازح��ي��ن ف��ي اإلق��ل��ي��م ت��ن��ف��ي��ذا للتوجيهات 
ال��س��ام��ي��ة م��ن ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و ام��ي��ر ال��ب��اد الشيخ 

نواف االحمد الجابر الصباح«.

ال��ب��ارزان��ي الخيرية موسى  اع���رب رئ��ي��س مؤسسة  ب���دوره 
اح���م���د ل)ك�����ون�����ا( ع����ن ب���ال���غ ال���ش���ك���ر ل����دول����ة ال���ك���وي���ت ع��ل��ى 
المساعدات التي تقدمها مؤكدا ان المساعدات تأتي في 
وقت عزفت فيه المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات 

للمحاتجين في العراق.
وأوض��ح احمد ان »المساعدات الكويتية تتميز بالجودة 
ال��ع��ال��ي��ة ف���ي ال��م��ج��االت وان ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ض��م��ن ه��ذه 

الدفعة ضرورية للنازحين والاجئين العراقيين«.
وت��أت��ي ه���ذه ال��ج��ه��ود االغ��اث��ي��ة ف��ي ن��ط��اق حملة )ال��ك��وي��ت 
بجانبكم( التي شملت انشطتها في اقليم كردستان انشاء 
م��خ��ي��م��ات ل���اي���واء وت��وف��ي��ر ال��م��اء وال���غ���ذاء وان���ش���اء م��راك��ز 
صحية وجسر جوي اغاثي وكفالة ايتام ولوازم المعيشة.

وكانت دولة الكويت قامت اول من امس بتوفير اكثر من 10 
 اطنان من االجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة 
فيروس )كورونا المستجد - كوفيد 19( القليم كردستان. 
ال��ى مساعدة النازحين في  وسعت الكويت من ع��ام 2015 
اقليم كردستان بعد موجات النزوح التي اعقبت سيطرة 
ما يسمى تنظيم الدولة االسامية )داعش( على مساحات 

واسعة من العراق.

ال��دف��ع��ة األول���ى من  ب��ت��وزي��ع  أن��ه��ا ستقوم  ال��ع��ام��ة للرعاية الس�كنية  أعلنت المؤسسة 
الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح األحمد والتي تشتمل 
على 125 قسيمة بمساحة  400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 2015/2/4.وذل��ك وفقا 

للمواعيد التالية:
1- توزيع البطاقات يوم الخميس واألحد 2021/9/16 2021/9/19.

2- توزيع بطاقات االحتياط يوم االثنين والثاثاء 2021/9/20 2021/9/21.
3- إجراء عملية القرعة يوم االربعاء 2021/9/22.

وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في ه��ذا المشروع والمدرجة 
 إلى مبنى المؤسس�ة العامة للرعاية 

ً
أسماؤهم ضمن هذا اإلع��ان الحضور شخصيا

 في المواعيد المبينة 
ً
ال��س��رة( الساعة التاسعة  صباحا السكنية في منطقة )جنوب 

أع���اه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وق���رار التخصيص وذل���ك الس��ت��ام بطاقة 
القرعة خال أوقات الدوام الرسمي.

 ب���أن م��ن يتخلف ع��ن اس��ت��ام ب��ط��اق��ة ال��ق��رع��ة ال��خ��اص��ة ب��ه خ���ال األي����ام ال��م��ح��ددة 
ً
ع��ل��م��ا

بهذا اإلع��ان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخ��ال األسماء التي تليهم في 
التخصيص.

ك��م��ا دع���ت ال��م��واط��ن��ي��ن ال��م��خ��ص��ص ل��ه��م ق��س��ائ��م ح��ك��وم��ي��ة ف���ي ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة ول���م ت��رد 
إل��ى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية  أسماؤهم ضمن ه��ذا الكشف الحضور 
في منطقة )جنوب السرة( المسرح في تمام الساعة )9( التاسعة صباح يوم االثنين 
ق���رار التخصيص وال��ب��ط��اق��ة المدنية  وال��ث��اث��اء 21/9/2021-20، مصطحبين معهم 

للدخول ضمن االحتياط.

الكويت تؤكد دعمها لجهود تعزيز االستجابة اإلنسانية 
السريعة في إفغانستان

 من المواد الغذائية
ً
القنصل الكندري: توزيع 21 طنا

على النازحين والمحتاجين في العراق

 لقرعة قسائم
ً
»السكنية« تستدعي 125 مواطنا

»جنوب مدينة صباح األحمد«
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الغانم لـ »بوبيان نيوز« : تحسن سوق العقار يتطلب لجنة تضع 
أسس لالقتصاد الوطني للخروج من مأزق العجز بامليزانية

البورصة تغلق تعامالتها على 
ارتفاع املؤشر 23.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاماتها اليوم الثاثاء على 
ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر23 نقطة ليبلغ مستوى 
75ر6840 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 في المئة.وتم 
ت��داول كمية أسهم بلغت 6ر188 مليون سهم تمت عبر 
9173 صفقة نقدية بقيمة 8ر38 مليون دي��ن��ار كويتي 
أم���ري���ك���ي(.وارت���ف���ع م��ؤش��ر  )ن���ح���و 4ر116 م��ل��ي��ون دوالر 
السوق الرئيسي 90ر19 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5599 
ال��م��ئ��ة م��ن خ��ال  ف��ي  نقطة بنسبة ص��ع��ود بلغت 36ر0 
كمية أسهم بلغت 5ر124 مليون سهم تمت عبر 5302 
ص��ف��ق��ة ن��ق��دي��ة ب��ق��ي��م��ة 4ر13 م��ل��ي��ون دي���ن���ار )ن���ح���و2ر40 
م��ل��ي��ون دوالر(.ك���م���ا ارت��ف��ع م��ؤش��ر ال��س��وق األول 17ر25 
ن��ق��ط��ة بنسبة صعود  ن��ق��ط��ة ليبلغ م��س��ت��وى 13ر7470 
بلغت 34ر0 في المئة من خال كمية أسهم بلغت 19ر64 
مليون سهم تمت عبر 3871 صفقة بقيمة 4ر25 مليون 
دينار )نحو 2ر76 مليون دوالر(.ف���ي م���وازاة ذل��ك ارتفع 
ن��ح��و 5ر25 نقطة ليبلغ مستوى  م��ؤش��ر )رئ��ي��س��ي 50( 
77ر5875 نقطة بنسبة ص��ع��ود بلغت 44ر0 ف��ي المئة 
م���ن خ���ال ك��م��ي��ة أس��ه��م ب��ل��غ��ت 5ر88 م��ل��ي��ون س��ه��م تمت 
عبر 3555 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار )نحو 
2ر31 مليون دوالر(.وكانت شركات )إيفا فنادق( و)ثريا( 
و)م���ش���اع���ر( و)األن����ظ����م����ة( األك���ث���ر ارت���ف���اع���ا أم����ا ش��رك��ات 
)وط���ن���ي( و)ص���ن���اع���ات( و)ب��ي��ت��ك( و)أج��ي��ل��ي��ت��ي( فكانت 
األك��ث��ر ت���داوال م��ن حيث القيمة ف��ي حين ك��ان��ت شركات 
)ورق���ي���ة( و)ال���م���ن���ار( و)ن��اب��ي��س��ك��و( و)ان���وف���س���ت( األك��ث��ر 

انخفاضا.

أسهم بورصة طوكيو تحقق 
أعلى مكاسب لها منذ 31 عامًا

ارت��ف��ع��ت اس��ه��م ب��ورص��ة ط��وك��ي��و ال��ي��وم ال��ث��اث��اء ليغلق 
ل��ه منذ 31 عاما  اع��ل��ى مستوى  المؤشر الرئيسي عند 
وس����ط ارت����ف����اع االم������ال ب��س��ي��اس��ات اق���ت���ص���ادي���ة ج��دي��دة 
وت���س���ارع وت��ي��رة اع��ط��اء ل��ق��اح��ات )ك���ورون���ا المستجد - 
كوفيد 19(.وزاد مؤشر )نيكي( القياسي والمكون من 
225 سهما بواقع 73ر222 نقطة بنسبة 73ر0 في المئة 
مقارنة بامس االثنين ليبلغ 10ر670ر30 نقطة وهو اعلى 
ل��ه منذ االول م��ن اغسطس ع��ام 1990.وارت���ف���ع  مستوى 
كذلك مؤشر )توبكس( االوس��ع نطاقا وال��ذي يشمل كل 
االسهم المدرجة في القسم االول بالسوق بواقع 16ر21 
نقطة بنسبة 01ر1 في المئة ليبلغ 87ر118ر2 نقطة وهو 
اعلى ارتفاع له منذ الثالث من اغسطس عام 1990.وأقبل 
المستثمرون على شراء األسهم على أمل الحصول على 
ح��زم��ة تحفيز ج��دي��دة م��ن رئ��ي��س ال�����وزراء المقبل ال��ذي 
سيخلف رئ��ي��س ال�����وزراء ي��وش��ي��ه��ي��دي س��وغ��ا ف��ي إط��ار 
ف��ي��روس )ك���ورون���ا المستجد - كوفيد  ت��داب��ي��ر مكافحة 
ال��ح��زب الليبرالي الديمقراطي الحاكم  19( بعد اع���ان 
إجراء االنتخابات في 29 سبتمبر الجاري.وتعززت آمال 
وتطلعات المستثمرين ايضا بسبب االعان الحكومي 
عن تلقي أكثر من نصف الشعب الياباني جرعتين من 

لقاح فيروس )كوفيد - 19(.

»أوبك« في ذكرى تأسيسها: 
التحديات الجديدة تتمثل في 
التغير املناخي ومحاربة الفقر

قال األمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( 
م��ح��م��د ب���ارك���ن���دو ال���ي���وم ال���ث���اث���اء ان ال��م��ن��ظ��م��ة ت��واج��ه 
ال��م��ن��اخ��ي والتنمية  ت��ح��دي��ات ج��دي��دة تتمثل بالتغير 

المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر.
ب��ي��ان للمنظمة بمناسبة  ب��ح��س��ب  ب��ارك��ي��ن��دو  واض����اف 
ت���زال تركز  ال��ذك��رى ال61 لتأسيس اوب���ك أن »)أوب����ك( ال 
ب��ش��ك��ل اس��اس��ي ع��ل��ى تحقيق االس��ت��ق��رار وال���ت���وازن في 
س���وق ال��ن��ف��ط وت��ع��زي��ز ال���ح���وار ب��ي��ن ج��م��ي��ع المنتفعين 
ال��ط��اق��ة ال سيما م��ن خ��ال )إع����ان( و )ميثاق  بصناعة 
ال��ت��ع��اون( للمساهمة ف��ي ال��ب��ح��ث ع��ن خ��ي��ارات وح��ل��ول 
ل����رف����ع ال���ت���ح���دي���ات ال���رئ���ي���س���ي���ة ال����ت����ي ت����واج����ه ال��ب��ش��ري��ة 
والمتمثلة في التغيرات المناخية والتنمية المستدامة 

والتخفيف من وطأة الفقر«.
وجاء في بيان االمانة العامة للمنظمة أن مناسبة ذكرى 
ف��ي م��اض��ي المنظمة  ف��رص��ة للتفكير  ال��ت��اس��ي��س تمثل 

العتيد والستشراف مستقبلها.
وش������دد ع���ل���ى أن »ال���ع���م���ل ال���م���ش���ت���رك ي������ؤدي دائ����م����ا ال���ى 
ال��وح��دة تظل دائما  ال��ف��ردي وان  نتائج أكبر م��ن العمل 
م���ص���در ق������وة«. ول���ف���ت ال���ب���ي���ان إل����ى ال���ج���ه���ود ال��م��ش��ت��رك��ة 
ف��ي المنظمة و10 دول منتجة للنفط  ل��ل��دول االع��ض��اء 
من خارجها لمواجهة االنكماش الحاد في الطلب على 
النفط الناجم عن جائحة فيروس )كورونا المستجد - 
كوفيد 19( معتبرا ان هذه الخطوة كانت مستوحاة من 

الرؤية التأسيسية التي تقوم عليها )أوبك(.
واش��ار الى التحديات التي واجهتها دول اوبك في عام 
1960 بالقول انها »كانت مختلفة تماما عن تلك التي 
نواجهها اليوم ومع ذلك فقد كان على المنظمة مواجهة 
االحداث الرهيبة في السنوات ال61 الماضية بالتعاون 
ال��دول��ي وال��ح��وار وات��خ��اذ اإلج���راءات المسؤولة لصالح 
المنتجين للنفط والمستهلكين على حد سواء ما جعل 
االقتصاد العالمي ثابتا«. وكانت اوبك تأسست في 14 
سبتمبر 1960 عندما حضر ممثلو خمس دول منتجة 
للنفط الى قاعة الشعب في بغداد وهم فؤاد روحاني من 
إيران وطلعت الشيباني من العراق وأحمد سيد عمر من 
الكويت وعبد الله الطريقي من السعودية وخوان بابلو 

ألفونسو من فنزويا ليعلنوا انشاء )أوبك(.

صندوق التنمية يدعم برامج مكافحة 
األمراض وتفشي األوبئة

منذ عقود تواصل دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية دعمها برامج 
مكافحة األمراض وتفشي األوبئة عالميا وعلى وجه الخصوص في البلدان النامية 
والقارة االفريقية مما يجسد رؤية الباد بأهمية التعاون وتحقيق التنمية والعيش 

الكريم لمختلف الشعوب.
وتسهم الجهود التي يبذلها الصندوق الكويتي ومساعداته للعديد من المؤسسات 
ال��ب��ل��دان على مكافحة  ق��درة تلك  والمنظمات المعنية بالشأن الصحي ف��ي تعزيز 
األمراض ودعم االستثمار في المجال الصحي ألجل بلوغ األهداف اإلنمائية األلفية 
ذات ال��ص��ل��ة بالصحة ض��م��ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ح��د م��ن ال��ف��ق��ر وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ف��ق��راء 

والمهمشين.
وض��م��ن إط����ار ت��ع��زي��ز ب���رام���ج وج���ه���ود م��ك��اف��ح��ة األم�����راض ال��وب��ائ��ي��ة م��ح��ل��ي��ا س��اه��م 
الصندوق في دعم جهود السلطات الصحية لمكافحة جائحة )كورونا( في الكويت 
بتقديم منحة بقيمة 30 مليون دينار )ما يعادل 99 مليون دوالر( لصندوق مجلس 

الوزراء الخاص بهذا الشأن.
وإقليميا ودول��ي��ا ساهم الصندوق في تخصيص مبالغ بلغت قيمتها االجمالية 
5ر198 مليون دوالر ستجابة لتداعيات جائحة ك��ورون��ا لمصلحة ك��ل م��ن لبنان 
وفلسطين وأوزبكستان والاجئين السوريين في لبنان عن طريق جمعية الهال 
إل��ى صندوق إع��ادة اعمار سوريا ومركز سرطان األطفال  األحمر الكويتي إضافة 
في لبنان ومؤسسة الحسين للسرطان في األردن والمنظمات التابعة لهيئة األمم 

المتحدة.
في السياق ذاته ساهم الصندوق الكويتي في دعم منظمة األمم المتحدة للطفولة 
)يونيسيف( عن طريق منحة بقيمة 8ر2 مليون دوالر لبرنامج توفير حقن الحصبة 
اللبنانيين والسوريين الاجئين في لبنان وتستهدف الحملة  للمرضى األطفال 
أكثر من 955 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور و10 سنوات بالتعاون مع 

منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية.
ال��ك��ول��ي��را بقيمة مليوني  ل��م��ك��اف��ح��ة  أي��ض��ا م��ن��ح��ة خ��اص��ة لليمن  ال��ص��ن��دوق  وق����دم 
دوالر ت��ح��ت إش����راف منظمة )ي��ون��ي��س��ي��ف( ل��دع��م ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي ه��ن��اك انطاقا 
ال��رائ��د في تحسين حياة الشعوب ودع��م الجهود التنموية  من مسؤوليته ودوره 
واإلن��س��ان��ي��ة ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة وال��ن��ام��ي��ة األخ����رى إل���ى ج��ان��ب ت��ع��زي��ز ع��اق��ات اإلخ���اء 

والصداقة بين الكويت ودول العالم.
ك��م��ا ت��ت��رك��ز ع��م��ل��ي��ات ال��ص��ن��دوق ف��ي دع���م ال��ب��رن��ام��ج اإلق��ل��ي��م��ي ل��م��ك��اف��ح��ة األم����راض 
ال��دول العربية وبعض  إل��ى تمكين جميع  ال��ذي يهدف  الحيوانية العابرة للحدود 
ال����دول االف��ري��ق��ي��ة م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى األم����راض ال��ح��ي��وان��ي��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ومنع 
انتشارها بتطبيق أعمال الرصد والتقصي والتحصين والمكافحة للوقاية واتخاذ 
اإلجراءات الازمة لحماية الصحة العامة لانسان والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية من المؤسسين والممولين األوائل لدعم برنامج 
مكافحة األمراض المدارية المهمشة في افريقيا الذي أسس عام 2015 بإدارة المكتب 
ال��ب��رن��ام��ج نحو 47 دول��ة  اإلقليمي االف��ري��ق��ي لمنظمة الصحة العالمية إذ يغطي 

افريقية ويستفيد منه سنويا ما بين 300 و400 مليون شخص.
ويدعم الصندوق الكويتي أيضا برنامج الشراكة ألجل مكافحة مرض الماريا الذي 
أسس عام 2008 تحت إش��راف منظمة الصحة العالمية ويهدف إلى التنسيق بين 
الجهات التمويلية الدولية لاسراع في مكافحة مرض الماريا على مستوى العالم 
إضافة إلى تمويل برنامج الصندوق العالمي لمكافحة أمراض اإليدز والسل الذي 

أسس عام 2002.

كشفت هيئة تشجيع االستثمار المباشر عن أن حجم المشاريع المنفذة والمتوقع تنفيذها في 
 لقطاعاتها لعام 2021، 

ً
الكويت يبلغ 198.2 مليار دوالر؛ وذلك بحسب توقعات المشاريع وفقا

مشيرة إلى أنها تنقسم بين المشاريع التي تم تنفيذها والبالغة قيمتها 42.7 مليار دوالر، 
والمشاريع التي يتوقع تنفيذها بقيمة 155.5 مليار دوالر.

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع البناء والتشييد بلغ 13.1 
مليار دوالر، فيما يبلغ إجمالي المشاريع المتوقع تنفيذها في القطاع بنحو 51.6 مليار دوالر.

وفي قطاع المواصات، بلغت المشاريع المنفذة نحو 12.7 مليار دوالر، والمشاريع المتوقع 
تنفيذها بقيمة 49.9 مليار دوالر، وفي قطاع الطاقة والصناعة تبلغ المشاريع المنفذة 127 
مليار دوالر وال��م��ش��اري��ع المتوقع تنفيذها 20.2 مليار دوالر، وق��ط��اع الكهرباء وال��م��اء بلغ 
إجمالي المشاريع المنفذة 4.2 مليار دوالر والمشاريع المتوقع تنفيذها بقيمة 33.8 مليار 

دوالر.
 من رؤي��ة الكويت.. استثمر في 

ً
ا وج��اء في تقرير هيئة تشجيع االستثمار، بعنوان »ك��ن ج��زء

الكويت«، أن الكويت لديها مجموعة ضخمة من الفرص االستثمارية الجذابة عبر القطاعات 
المتنوعة، ففي مجال البنية التحتية خصصت الكويت أكثر من 103 مليارات دوالر في خطة 

الكويت الثانية للتنمية )2015/2016 – 2019/2020(.

 لخطة التنمية الخمسية الجديدة لتطوير البنية التحتية 
ً
 مماثا

ً
كما خصصت الكويت مبلغا

في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل، بما يوفر الفرص للمستثمرين الدوليين، وتعد الكويت 
ال��ع��ام وال��خ��اص )PPP( لجذب  ال��ش��راك��ة بين القطاعين  اع��ت��م��اد إط���ار  ف��ي  أول���ى دول المنطقة 

المطورين األجانب.
وقالت »تشجيع االستثمار« إن الكويت تسعى إلى جذب المؤسسات العالمية الرائدة بالمجال 
األكاديمي للوصول إلى مقاييس االعتراف ومعايير التعليم الدولية، وخصصت الكويت 8.7 
مليار دوالر لقطاع التعليم بما يعادل 12.3% من إجمالي اإلنفاق السنة المالية 2020/2021؛ 

حيث يعتبر أعلى إلى حد ما من ما تم تخصيصه في ميزانية السنة المالية 2019/2020.
وق��ام��ت الكويت بتخصيص 4% م��ن ناتجها المحلي اإلج��م��ال��ي و11% م��ن إجمالي ميزانية 
الحكومة للرعاية الصحية المقدرة بنحو 8.23 مليار دوالر في عام 2019، مقارنة بدول مجلس 
التعاون الخليجي؛ حيث تعد الكويت من أكبر المساهمين في مجال الرعاية الصحية تليها 

السعودية.
ومن شأن االنجذاب الكبير نحو التسلية ووسائل اإلعام على المنصات الرقمية، مثل الهواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية، والقدرة العالية على تحمل التكلفة، من شأنه فتح أس��واق جديدة 

وفرص لأعمال في قطاع األعام الرقمي والتسويق.

ال��س��وق العقاري انتعاشا  توقع عقاريان كويتيان أن يشهد 
م��ل��ح��وظ��ا ف���ي ال���رب���ع األخ���ي���ر م���ن ع����ام 2021 الس��ي��م��ا ال��ق��ط��اع 
االستثماري بسبب عودة الحركة إلى طبيعتها أثر التداعيات 
التي أفرزتها جائحة كورونا وألقت بظالها المتباينة على 

الدورة االقتصادية في الباد.
ي��ن م��ن��ف��ص��ل��ي��ن م���ع )ك���ون���ا( ال��ي��وم  وق����ال ال��ع��ق��اري��ان ف���ي ل��ق��اء
ال���ث���اث���اء إن ث��م��ة ب������وادر ت��ن��ب��ئ ب���اس���ت���ع���ادة ال���س���وق ح��رك��ت��ه 
المعتادة يتصدرها تنامي الطلب على القطاعين التجاري 
واالستثماري بعدما شهدا ركودا مؤقتا في العامين الماضي 
والحالي. وقال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر 
إن ال��س��وق ي��م��ر ح��ال��ي��ا ب��ع��وام��ل إي��ج��اب��ي��ة ن��ظ��را إل���ى مستوى 
الطلب الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة بالربع الثاني من 
ال��ت��داوالت العقارية  ه��ذا العام مما انعكس إيجابا على قيم 
التي تخطت حاجز المليار دينار كويتي )نحو ثاثة مليارات 

دوالر أمريكي(.
وأض������اف ح���ي���در أن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ه����ذه االرت���ف���اع���ات ال��ت��ي 
شهدتها قيم التداوالت خال الفترة فإن العديد من العقارات 
االس��ت��ث��م��اري��ة وال���ت���ج���اري���ة ش���ه���دت ت���راج���ع���ات ألس���ب���اب فنية 
م��ت��ن��وع��ة ت��ع��ل��ق��ت ب��ال��س��وق ب��ي��ن��م��ا م�����ازال ال��ط��ل��ب ع��ل��ى السكن 
الخاص مرتفعا بمعظم المناطق وبوتيرة متسارعة ليصل 

إلى 3ر3 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأكد أن الطلبات على منطقة صباح األحمد البحرية والشريط 
ال��س��اح��ل��ي تشهد رواج����ا واض��ح��ا ب��ل أض��ح��ت ه���ذه ال��ف��ئ��ة من 

األراضي والشاليهات من األماكن المرغوبة من الجميع وسط 
ع���دم ق���درة ال��ب��ع��ض ع��ل��ى ال��س��ف��ر وال��رغ��ب��ة ف��ي اق��ت��ن��اص ف��رص 
االستثمار بالمجال الترفيهي وبسبب العائد المجدي بهذا 

المجال.
وأوض������ح أن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن االرت����ف����اع ال���م���ت���واص���ل ل��ل��ق��ط��اع 
السكني فإن التراجعات كان من نصيب العقارات االستثمارية 
والتجارية وم��رد ذلك إلى اإلغاقات األخيرة وتحديد فترات 
م����زاول����ة ال���ن���ش���اط وه�����ذه االن���خ���ف���اض���ات ب��س��ب��ب ات���س���اع رق��ع��ة 
اإلخ����اءات مصحوبة بانخفاض ع��وائ��د اإلي��ج��ارات وت��راج��ع 

الطلب.
وعزا ارتفاع السكن الخاص إلى زيادة الطلب وقلة المعروض 
ووجود الوفرة في السيولة وعدم تحرير المزيد من األراضي 
في وقت ظل القطاع السكني على حاله مما شجع المضاربين 
على التحول إلى القطاع السكني بدل االستثماري لاستفادة 

السريعة من المردود.
وتوقع حيدر أن يشهد السوق خال األشهر المتبقية من العام 
الحالي حركة أقل تسارعا لناحية زيادة األسعار وتباطؤا أقل 
في االنخفاض بسبب استئناف النشاط االقتصادي وعودة 

الوافدين وفتح المجال الجوي والتحسينات الصحية.
 من جانبه قال نائب رئيس شركة المقاصة العقارية صاح 
الهويدي إن المتابع لحركة السوق ياحظ أن أداء قطاع السكن 
ال��خ��اص ش��ه��د ارت��ف��اع��ات خ��اص��ة بمناطق ش��ال��ي��ه��ات صباح 
األحمد البحرية التي م��ازال��ت في المرتبة األول��ى كما تعتبر 

ب��ه م��ن مقومات  ال��س��اح��ل��ي��ة ول��م��ا تتمتع  األن��ش��ط لمميزاتها 
ترفيهية.

وأض���اف الهويدي أن ه��ذه المناطق الساحلية تعتبر الماذ 
األف���ض���ل ل��ل��ن��اس خ��ص��وص��ا وس����ط ال����ظ����روف ال���ت���ي ف��رض��ت��ه��ا 
ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك���ورون���ا م��ن إج�����راءات واش��ت��راط��ات وقائية 
على الجميع مما قلص وجود أماكن لقضاء األوق��ات لذا كان 

االتجاه إلى منطقة صباح األحمد البحرية.
وت��وق��ع اس��ت��م��رار الطلب على جميع مناطق السكن الخاص 
خال الفترات المقبلة مستندا على أن ما نسبته 65 في المئة 
م���ن ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ه���م م���ن ش��ري��ح��ة ال��ش��ب��اب وه����ذه الفئة 
ي��ع��زز م��ن نظرية  ال��خ��اص م��ا  العمرية بحاجة دائ��م��ة للسكن 

زيادة الطلب.
ب��أن العقار  أف��اد  وع��ن أداء باقي القطاعات العقارية األخ���رى 
االستثماري يحتاج فترة طويلة لانتعاش ألن��ه شهد خال 
الربعين األول والثاني من العام الحالي حالة نزول في معظم 
ف��ي حين ك��ان أداء  المناطق بسبب انخفاض قيم اإلي��ج��ارات 

للعقار التجاري في حالة سبات.
وكان تقرير عقاري صادر عن بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
أخيرا أش��ار إلى أن قيمة ال��ت��داوالت العقارية بلغت نحو 1ر1 
مليار دينار )نحو 6ر3 مليار دوالر( بالربع الثاني من 2021 
ال��رب��ع األول )ن��ح��و 7ر2 مليار دوالر(  ف��ي  مقابل 929 مليونا 
لنفس العام بارتفاع بلغ 15 في المئة في حين ارتفعت هذه 

القيمة 9 أضعاف عن الربع الثاني من عام 2020.

»تشجيع االستثمار«: 198.2 مليار دوالر مشاريع الكويت 
المنفذة والمخطط لها

توقعات بانتعاش حركة السوق العقاري في الربع األخير من 2021 

كتب عايد العرفج

قال أمين سر اتحاد العقارين قيس الغانم أن تحسن سوق العقار بشكل عام يتطلب قيام الحكومة 
بايجاد لجنة أقتصادية لوضع أسس لاقتصاد الوطني وكيفية الخروج من مأزق العجز بالميزانية

، في حال تم ما تقوم به التأمينات 
ً
وأضاف في تصريح خاص لبوبيان نيوز أن تنفيذ ذلك ليس صعبا

االجتماعية لخفض العجز االكتواري كمثال.
 ، واوض��ح أن ما تقوم به التامينات س��وف تكون نتائجه إيجابية على المدى المتوسط والطويل 

وسيكون عامة جيدة ومؤثرة على المفكر االقتصادي بالكويت
في سياق متصل توقع عقاريان كويتيان أن يشهد السوق العقاري انتعاشا ملحوظا في الربع األخير 
أث��ر التداعيات التي  إل��ى طبيعتها  من ع��ام 2021 السيما القطاع االستثماري بسبب ع��ودة الحركة 

أفرزتها جائحة كورونا وألقت بظالها المتباينة على الدورة االقتصادية في الباد.
ب��وادر تنبئ باستعادة السوق حركته  »كونا« إن ثمة  ل�  

ً
وق��ال العقاريان في لقاءين منفصلين وفقا

 
ً
 مؤقتا

ً
المعتادة يتصدرها تنامي الطلب على القطاعين التجاري واالستثماري بعدما شهدا ركودا

في العامين الماضي والحالي.
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الشحومي يكرم الالعبين المطوع ونقا 
وسرور

استقبل رئيس مجلس األم��ة باإلنابة أحمد الشحومي في مكتبه اليوم 
 من الاعبين الذين حققوا إنجازات رياضية ورفعوا اسم الكويت في 

ً
عددا

المحافل الرياضية الدولية.
 
ً
وك����رم ال��ش��ح��وم��ي الع����ب م��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت ب����در ال���م���ط���وع، وذل����ك ت��ق��دي��را
لإلنجاز الدولي الكبير الذي حققه المطوع وهو المشاركة في عدد كبير 
 له على قيادة منتخب الكويت لسنوات 

ً
من المباريات الدولية وتكريما

طويلة.
كما كرم الشحومي الاعب أحمد نقا المطيري، بمناسبة حصوله على 
الميدالية الفضية في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، وكرم كذلك 
الاعب فيصل سرور بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في دفع 

الجلة، وذلك في دورة األلعاب البارالمبية )طوكيو 2020(.
وثمن الشحومي المشاركات المشرفة ألبطال الكويت في دورة األلعاب 
ال��ب��ارال��م��ب��ي��ة، وح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة رف��ع��ت أس���م ال��ك��وي��ت في 
المحافل الرياضية العالمية.وأكد الشحومي، أن هذه النماذج الكويتية 
الرائعة تستحق الدعم والتقدير واالهتمام من جهات الدولة ومسؤوليها، 
ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي خ��ل��ق ج��ي��ل م���س���ؤول واع ي��ن��ه��ض ب��ال��ك��وي��ت ف���ي شتى 

المجاالت.

الشاهين يدعو لعدم التمييز في 
المكافآت بين المعاقين واألصحاء 

استقبل مراقب مجلس األم��ة النائب أسامة الشاهين في مكتبه بمجلس 
األم���ة ال��ي��وم ك��ا م��ن ال��اع��ب أح��م��د ن��ق��ا ال��م��ط��ي��ري بمناسبة ح��ص��ول��ه على 
الميدالية الفضية والاعب فيصل سرور بمناسبة حصوله على الميدالية 
ال��ب��ارال��م��ب��ي��ة )ط��وك��ي��و 2020(. ال��ب��ط��ول��ة  ف��ي  ال��ب��رون��زي��ة خ���ال مشاركتهما 

وأعرب الشاهين في تصريح خال اللقاء عن فخره واعتزازه بأبناء الكويت 
 أنه 

ً
األبطال الذين بذلوا كل غال ونفيس من أجل رفع اسم بلدهم، مضيفا

على الرغم من اإلعاقة إال أنهم تفوقوا على أنفسهم وتجاوزا كل العقبات 
ال��ي��وم في  إن��ج��ازات لوطنهم.وقال الشاهين« إن تكريمنا  م��ن أج��ل تحقيق 
مجلس األمة هو نيابة عن كافة الزماء النواب لتشجيع أبطال الكويت في 
كل مضمار وكل ميدان، داعيا المسؤولين في كافة الجهات الحكومية إلى 
رعاية واالهتمام بهذه الفئة لخلق نماذج مشرفة لبلدهم ووطنهم الكويت«.

ودعا إلى عدم التمييز بين المعاقين في المكافآت المادية والمعنوية التي 
تمنح لهم وأن تكون المكافآت متساوية مع إخوانهم األصحاء خاصة وأن 
ال��م��س��اواة بين المعاقين واالص��ح��اء،  القوانين الكويتية ك��اف��ة تحث على 
متمنيا لكافة المتميزين من األصحاء والمعاقين التقدم والتطور لرفعة 
اس��م ال��ك��وي��ت.وح��ض��ر ال��ل��ق��اء أم��ي��ن ال��س��ر ال��ع��ام ل��ل��ن��ادي الكويتي للمعاقين 

منصور السرهيد.

يبحث الهداف النروجي لبوروسيا دورتموند األلماني 
إرل���ي���ن���غ ه����االن����د ع����ن رف�����ع ع������داد أه����داف����ه ف����ي م��س��اب��ق��ت��ه 
ال��ق��دم، عندما يحل  أب��ط��ال أوروب���ا لكرة  لة دوري 

ّ
المفض

األرب��ع��اء على بشيكتاش التركي في الجولة األول��ى من 
دور المجموعات.

خطف المهاجم الفتاك األنظار الموسم الماضي، فأصبح 
 ف��ي المسابقة 

ً
أص��غ��ر الع���ب ي��ص��ل إل���ى ح��اج��ز 20 ه��دف��ا

القارية األولى في أقل عدد من المباريات )14(.
 
ً
ه���ذا ال��م��وس��م، س��ج��ل اب���ن ال��ح��ادي��ة وال��ع��ش��ري��ن 13 ه��دف��ا

لمنتخب باده ودورتموند، بينها ثنائية السبت خال 
الفوز على باير ليفركوزن 4-3 في البوندسليغا.

ق����ال ال��م��دي��ر ف���ي دورت���م���ون���د وال���اع���ب ال���دول���ي ال��س��اب��ق 
س��ي��ب��اس��ت��ي��ان ك��ي��ه��ل »س��ت��ك��ون م���ب���اراة ع��اط��ف��ي��ة أخ����رى. 
سيسعى المشجعون األت��راك لذلك، لكن لدينا الوسائل 

لمواجهة بشيكتاش«.
وتروق مسابقة دوري األبطال لهاالند، إذ سجل 12 هدفا 
لدورتموند في 10 مباريات، بعد ثمانية في 6 مباريات 

عندما كان في صفوف ريد بول سالزبورغ النمسوي.
وتلهث أبرز االندية األوروبية وراء رأس الحربة الشاب، 
على غرار أندية مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر 
يونايتد اإلنكليزية، ريال مدريد اإلسباني وباريس سان 

جرمان الفرنسي.
وللنروجي العماق بند جزائي في عقده يبلغ 75 مليون 
يورو )88 مليون دوالر( يمكن تفعيله في 2022 أي قبل 
عامين على انتهاء عقده في 2024، لكن دورتموند عبر 
 عن رغبته بابقائه في صفوفه إال إذا وج��د نفسه 

ً
م���رارا

 على ذلك.
ً
مجبرا

ت��س��ورك »موقفنا  ق��ال المدير الرياضي ميكايل  ب���دوره، 

 مرة«.
ّ

واضح. لن ألعب دور الببغاء في كل
وكان دورتموند أقصي من ربع نهائي النسخة الماضية 

أمام مانشستر سيتي.
ويبدو الفريق األصفر مرشحا للظفر بصدارة مجموعة 
 أي����اك����س أم����س����ت����ردام ال���ه���ول���ن���دي 

ً
م���ع���ق���ول���ة ت���ض���م أي����ض����ا
وسبورتينغ البرتغالي.

ل��ك��ن دف��اع��ه ت��ل��ق��ى ت��س��ع��ة أه����داف ف��ي أرب����ع م��ب��اري��ات في 
ال���������دوري، ف��ي��م��ا ي���ع���ود ق���ل���ب دف����اع����ه ال���م���خ���ض���رم م��ات��س 

هوملس بعد تعافيه من إصابة بركبته.
ويتعّين على الفريق األلماني احتواء المهاجم البلجيكي 
م��ي��ت��ش��ي ب����ات����ش����واي، ال���م���ع���ار م����ن ت��ش��ل��س��ي اإلن���ك���ل���ي���زي، 
وص��اح��ب تسعة أه����داف ف��ي 14 م��ب��اراة ل��دورت��م��ون��د في 
2017-2018. سّجل البلجيكي مرتين السبت خال الفوز 

على ماالتيا سبور 3-صفر في الدوري التركي.

ي��ع��ود م��ي��ان اإلي��ط��ال��ي ه���ذا األس���ب���وع إل���ى مسابقة 
دوري أب���ط���ال أوروب������ا ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ع��د ف��ت��رة غ��ي��اب 
ط����وي����ل����ة س���ي���دش���ن���ه���ا ب�����خ�����وض واح����������دة م�����ن أق�����وى 
المواجهات في دور المجموعات، عندما يحل ضيفا 
على ليفربول اإلن��ك��ل��ي��زي األرب��ع��اء ضمن منافسات 
إل��ى الحلم م��رة أخ��رى  الثانية ف��ي سعيه  المجموعة 

بالتتويج باللقب.
ال��ك��أس ذات  تجمع قمة »أنفيلد« بين فريقين رف��ع��ا 
األذنين الطويلتين 13 مرة، ولكن في حين أن الفريق 
اإلنكليزي أصبح أحد أكثر الفرق المرعبة في القارة 
العجوز تحت ق��ي��ادة م��درب��ه األل��م��ان��ي ي��ورغ��ن كلوب 
ال��ذي ق��اده إل��ى لقبه السادس واألخير في المسابقة 
ال��ق��اري��ة ال��ع��ري��ق��ة ع���ام 2019، ف���إن ال��ف��ري��ق اإلي��ط��ال��ي 
ف��ي دور المجموعات منذ  ل��ه  سيخوض أول م��ب��اراة 
موسم 2013-2014 عندما وّدع من ثمن النهائي على 

يد أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ال��غ��د بمعنويات عالية وثقة  وي��دخ��ل م��ي��ان م��ب��اراة 

ك��ب��ي��رة ب��ع��د ب���داي���ت���ه ال���ق���وي���ة ف���ي ال�������دوري اإلي��ط��ال��ي 
وتحقيقه العامة الكاملة في المراحل الثاث األولى.

ويملك مدرب ميان ستيفانو بيولي الذي لم يفز بأي 
لقب كبير ف��ي مسيرته التدريبية حتى اآلن، فريقا 
واع��دا حقق تطورا كبيرا منذ استامه مهام إدارت��ه 
الفنية ع��ام 2019 وال��ذي توجه األح��د بحسمه القمة 

أمام ضيفه التسيو بثنائية نظيفة.
وردا على س��ؤال عما إذا ك��ان فريقه يحلم باالنتقال 
إلى مستوى كبير في أوروب��ا، قال بيولي: »يجب أن 
الليل، وفي النهار نحتاج إلى العمل  نحلم فقط في 

بجد لتحقيق هذه األحام«.
ال��س��ن��وات الثماني الماضية قاحلة بالنسبة  ك��ان��ت 
ل��م يفز بلقب دوري  ال���ذي  لبطل أوروب����ا سبع م���رات 
ال����درج����ة األول�������ى ف����ي إي���ط���ال���ي���ا م���ن���ذ ع���ق���د م����ن ال���زم���ن 
 م��ن��ذ 2011، ف��ي��م��ا ي��ع��ود ل��ق��ب��ه األخ���ي���ر في 

ً
وت���ح���دي���دا

المسابقة القارية العريقة إلى عام 2007 عندما تغلب 
على ليفربول في المباراة النهائية في أثينا.

ك����ان ه����ذا ه���و آخ����ر ل���ق���اء ب��ي��ن ال��ف��ري��ق��ي��ن وج�����اء بعد 
ال���«ري��دز« واح��دة من أكثر الهزائم  عامين من إلحاق 
ت��اري��خ م��ي��ان، عندما قلب ت��أخ��ره أم��ام  المؤلمة ف��ي 
ال�«روسونيري« المرصعة بالنجوم وقتها،  تشكيلة 
بثاثية نظيفة في الشوط األول من المباراة النهائية 
التاريخية لنسخة 2005 على ملعب »أت��ات��ورك« في 
إل��ى تعادل 3-3 في الثاني قبل أن يتوج  إسطنبول، 

باللقب بركات الترجيح 2-3.
ومنذ تتويجه األخير عام 2007، فشل ميان، الفريق 
اإليطالي األكثر نجاًحا في أوروبا، في الذهاب أبعد 
من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي عام 
، بينما ك��ان يتعافى م��ن مشاكل مالية كبيرة   2019
بسبب الملكية الصينية الكارثية، فشل في تخطي 
دور المجموعات لمسابقة الدوري األوروبي »يوروبا 
ليغ« رغم أنه كان المرشح األبرز في مجموعته التي 
ض��م��ت دودي���ان���ج ال��ل��وك��س��م��ب��ورغ��ي وأول��م��ب��ي��اك��وس 

اليوناني وريال بيتيس اإلسباني.

تأهل ناديا كاظمة والنصر الى دور الثمانية من بطولة كأس 
سمو األم��ي��ر ل��ك��رة ال��ق��دم بعد ف��وزه��م��ا ام��س االث��ن��ي��ن على كل 
ف��ي إط���ار منافسات دور ال16  م��ن السالمية وال��ي��رم��وك وذل���ك 

)التمهيدي( للبطولة.
وسجل كاظمة هدف السبق في المباراة التي أقيمت على ستاد 
صباح السالم عبر العبه حمد الحربي في الدقيقة 26 ليدرك 
السالمية التعادل عبر العبه عبدالله الظفيري في الدقيقة 84 

لينتهي الشوط الثاني بنتيجة )1-1(.
وتوجه الفريقان عقب نتيجة التعادل إلى االش��واط االضافية 
لينجح كاظمة بتسجيل هدف التقدم عبر العبه محمد صفر 

وحجز مقعده في دور الثمانية.
وفي المباراة الثانية فاز نادي النصر على نظيره اليرموك في 
اللقاء الذي جمعهما على ستاد ناصر العصيمي بنتيجة )2-

0( سجلهما ناصر العازمي احدهما من ركلة جزاء.
وم����ع خ���ت���ام ال������دور ال��ت��م��ه��ي��دي ل��ل��ب��ط��ول��ة ت���أه���ل ك���ل م���ن أن��دي��ة 
ال��ق��ادس��ي��ة وال��ك��وي��ت وال��ج��ه��راء وب��رق��ان وخ��ي��ط��ان إل���ى جانب 
ن��ادي العربي  إل��ى دور الثمانية فيما يشارك  كاظمة والنصر 
ف��ي ال����دور ذات���ه م��ب��اش��رة ب��اع��ت��ب��اره ح��ام��ا للقب ف��ي النسخة 

الماضية.

هاالند لتعزيز رصيده القاري في مسابقته المفضلة

ميالن يعود بأحالم كبيرة

كاظمة والنصر يكمالن عقد ربع نهائي كأس األمير

أش��اد رئيس اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح األحمد الصباح 
بإنجازات العبي الكويت المشاركين في دورة األل��ع��اب البارالمبية )طوكيو 2020( 

التي اختتمت في اليابان أخيرا وتمثلت بفوزهم بمداليتين فضية وبرونزية.
وق��ال الشيخ فهد الناصر في تصريح صحفي عقب إقامة اللجنة حفل تكريم مساء 
أم��س االث��ن��ي��ن ل��وف��د منتخب ال��ك��وي��ت ال��م��ش��ارك ب��ال��دورة إن م��ش��ارك��ة الع��ب��ي منتخب 
الكويت للمعاقين في الدورة البارالمية كانت مميزة إذ حصل الاعب أحمد نقا على 
الميدالية الفضية في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة والاعب فيصل سرور 

على الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة.
وأض���اف أن الاعبة الثالثة المشاركة باألولمبياد البارالمبية باسمة نجم حققت 
بدورها نتائج جيدة في منافسات دفع الجلة للسيدات في مشاركة مشرفة لها منوها 
ب��دور النادي الكويتي الرياضي للمعاقين بإعداد العبيه بشكل مميز لهذا المحفل 

الرياضي العالمي الكبير ما أثمر هذا الفوز.
وثمن عاليا الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الكويتية من لدن صاحب السمو 
ن��واف األحمد الجابر الصباح وسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل  أمير الباد الشيخ 
األحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس 
ال�����وزراء حفظهم ال��ل��ه ورع��اه��م م��م��ا يعتبر أه���م أس��ب��اب تميز ري��اض��ي��ي ال��ك��وي��ت في 

المحافل الرياضية الكبرى.
ال��ت��ك��ري��م ع��ض��و مجلس إدارة اللجنة األول��م��ب��ي��ة ورئ��ي��س لجنة اللجان  ح��ض��ر ح��ف��ل 
الرياضية المنبثقة من اللجنة األولمبية الشيخ مبارك فيصل نواف األحمد الصباح 
ورئ��ي��س وف���د المنتخب ال��ك��وي��ت��ي ال��م��ش��ارك ب���ال���دورة ال��ب��ارال��م��ب��ي��ة أم��ي��ن س��ر ال��ن��ادي 

الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد والاعبون المكرمون.

فهد الصباح يشيد بإنجاز نقا وسرور في »طوكيو 2020«


